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№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

 

1 Про підсумки підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 

керівників державних підприємств, установ і організацій 

у 2018 році 

Золотарьов В.Ф.  

Проект рішення: 

Золотарьов В.Ф.  

2 Про основні результати фінансово-економічної 

діяльності ХарРІ НАДУ в 2018 р. 

 

Олійник Д.В.  

Проект рішення: 

Олійник Д.В.,  

Хлєбникова О.О. 

3 Про виконання навчального навантаження науково-

педагогічних працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 

2018/2019 н.р.  

 

Горожанкіна В.І. 

Проект рішення: 

Горожанкіна В.І. 

4 Про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки 

«Державне управління» 

Орлов О.В. 

Проект рішення: 

Орлов О.В. 

5 Про рекомендацію до друку наукових праць 

ХарРІ НАДУ 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

 Кузнецов А.О. 

6 Про рекомендацію кандидатури від факультету 

публічного управління та адміністрування на 

призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

Бульба В.Г. 

Проект рішення: 

Бульба В.Г. 

 

7 Про річний звіт про виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення: 

Карамишев Д.В. 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 06 березня 2019 року, протокол № 2/246-1 

 

Про підсумки підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і 

організацій у 2018 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій у 

2018 році, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора з короткотермінового підвищення 

кваліфікації В.Ф. Золотарьова про підсумки підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ і організацій у 2018 році – взяти до уваги. 

2. Відділу підвищення кваліфікації кадрів (Пастуховій О.В.) забезпечити:  

– підготовку та направлення до 25 березня п.р. до голів облдержадміністрацій 

та голів обласних рад Луганської, Полтавської, Сумської та Харківської областей 

інформацій щодо підсумків направлення на підвищення кваліфікації до Інституту 

посадовців органами влади вищезазначених областей у 2018 році та виконання 

планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій у 

2019 році;  

– проведення у квітні п.р. семінару з керівниками служб управління 

персоналом органів влади регіону з питань організації направлення на навчання до 

Інституту на курси підвищення кваліфікації посадовців; 

– залучення для проведення практичних занять на тематичних семінарах 

практиків державного управління та місцевого самоврядування з органів влади; 

– продовження практики проведення постійно діючих курсів з вивчення 

української та англійської мов; 

– організацію проведення за пропозиціями кафедр стажування науково-

педагогічних працівників Інституту у закладах вищої освіти; 

– продовження практики направлення викладачів Інституту для проведення 

лекцій, тренінгів на замовлення органів влади. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора з 

короткотермінового підвищення кваліфікації В.Ф. Золотарьова. 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 06 березня 2019 року, протокол № 2/246-2 

 

Про основні результати фінансово-економічної  

діяльності ХарРІ НАДУ в 2018 р. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з 

економіко-господарської роботи і розвитку Д.В. Олійника про основні результати 

фінансово-економічної діяльності ХарРІ НАДУ в 2018 р., Вчена рада відзначає, що 

фінансово-економічна діяльність ХарРІ НАДУ у звітному році була спрямована на 

стабілізацію фінансового стану Інституту, здійснення аналізу та прогнозування за 

основними фінансовими показниками, проведення заходів щодо вдосконалення 

фінансового стану; підвищення ефективності планування фінансових витрат 

Інституту відповідно до плану його розвитку, проведення розгляду та узгодження 

пропозицій щодо пошуку та використання джерел додаткового (позабюджетного) 

фінансування діяльності Інституту; вивчення досвіду роботи та стану фінансової 

діяльності окремих структурних підрозділів Інституту тощо. 

Діяльність Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України у 2018 році 

здійснювалась за рахунок декількох джерел надходжень, а саме за кошти державного 

бюджету за загальним фондом бюджету, кошти отримані від надання платних послуг 

за спеціальним фондом бюджету та благодійні внески. 

Про виконання бюджету за 2018 рік 

1.Затверджено кошторисом на 2018 рік за загальним фондом бюджету 23 

млн. 941 тис. грн. 

Використано за загальним фондом бюджету -23 млн. 941 тис. грн., а саме:  

Заробітна плата та нарахування -18 млн.825тис. 300грн. (79%); 

Придбання товарів-1 млн 12 тис. 700грн (4%); 

Придбання послуг (програмного забезпечення)-197 тис. 200 грн  (0,8%); 

Витрати на комунальні послуги-734 тис. 400 грн (3%); 

Витрати на виплату стипендії-3 млн. 171 тис. 400 грн (13,2%). 

2.Затверджено кошторисом на 2018 рік за спеціальним фондом бюджету 18 

млн. 892 тис. 029 грн. (за рахунок благодійних внесків та грантів- 866 тис 727 грн). 

Надійшло коштів 18 млн.265 тис 577 грн (виконання кошторису склало- 97%), 

що підтверджує правильність планування щодо отриманих доходів та раціональність 

використання власних надходжень. Залишок коштів на рахунках станом на 01.01.2019 

становив  3 млн. 591 тис. 657 грн. 

Використано за спеціальним фондом бюджету-15 млн. 300 тис. 370 грн., а саме:  



 

Заробітна плата та нарахування -11 млн.327тис. 760грн. (74%); 

Придбання товарів- 306 тис. 532грн (2%); 

Придбання послуг-529 тис. 156 грн  (3,5%); 

Витрати на відрядження- 10 тис. 634 грн (0,1); 

Витрати на комунальні послуги-2 млн 840 тис. 423 грн (18,6%); 

Витрати на виплату стипендії-12 тис. 00 грн (0,1%); 

Капітальні видатки-140 тис. 699 грн (0,9%); 

 Податки -129 тис. 764 грн (0,8% ). 

Протягом 2018 року придбано комп’ютерного обладнання та запасних частин  до 

нього на 445 тис.  

 3.Затверджено кошторисом на 2018 рік за фундаментальними та 

прикладними науковими дослідженнями263 тис. грн. 

Використано 263 тис. грн на заробітну плату та нарахування. 

2019 рік 

          Потреба коштів на 2019 рік відповідно до бюджетного запиту за загальним 

фондом бюджету становила 35 млн.579 тис.200 грн. 

 1.Затверджено кошторисом на 2019 рік за загальним фондом бюджету 26 

млн. 499 тис.200 грн. (недоотримання коштів 9 млн. 80 тис.). 

Заплановано витрат за загальним фондом бюджету- 26 млн. 499 тис. 200 грн., а 

саме:  

Заробітна плата та нарахування -20 млн.333тис. 700грн. (77%); 

Придбання товарів-0 грн.; 

Придбання послуг 0грн.; 

Витрати на комунальні послуги-863 тис. 500 грн (3%); 

Витрати на виплату стипендії-5 млн. 302 тис. грн (20%). 

 2.Затверджено кошторисом на 2019 рік за спеціальним фондом бюджету 19 

млн. 220 тис. 500 грн.  

Заплановано витрат за спеціальним фондом бюджету19 млн. 220 тис. 500 грн., а 

саме:  

Заробітна плата та нарахування -14 млн.912тис. 900грн. (77,6%); 

Придбання товарів- 222 тис. 400грн (1,2%); 

Придбання послуг -859 тис. 800 грн  (4,5%); 

Витрати на відрядження- 20 тис. грн (0,1); 

Витрати на комунальні послуги-2 млн 865 тис. 900 грн (14,9%); 

Капітальні видатки-236 тис. грн (1,2%); 

Податки -100 тис. грн (0,5% ). 

 Заробітна плата викладачів у 2018 році порівняно з 2017 р. зросла на 6% , у 

2019 році  порівняно з 2018р. -на 20% (у зв’язку з підвищенням посадових окладів). 

 Заробітна плата фахівців у 2018 році порівняно з 2017 р. зросла на 35,% ( на 

підставі постанови № 930) , у 2019 році  порівняно з 2018р. -на 9% . 

            Заробітна плата робітників у 2018 році порівняно з 2017 р. зросла на 16,% , у 

2019 році  порівняно з 2018р. -на 15% ( у зв’язку з ростоммінімальної заробітної 

плати). 



 

           Протягом 2018 року за загальним фондом бюджету не фінансувались видатки 

на  капітальний  та поточний ремонт приміщень. 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію заступника директора ХарРІ НАДУ з економіко-господарської 

роботи і розвитку Д.В. Олійника про основні результати фінансово-економічної 

діяльності ХарРІ НАДУ в 2018 році взяти до уваги. 

2. Пріоритетними завданнями в роботі відділу планування фінансів, 

бухгалтерського обліку і звітності ХарРІ НАДУ (О.О. Хлєбникова) визначити: 

 забезпечення фінансовими ресурсами поточної фінансово-господарської 

діяльності; 

 мобілізацію фінансових ресурсів для фінансування навчального процесу, 

оновлення та росту матеріально-технічної бази і соціального розвитку; 

 контроль за ефективним і цільовим розподілом фінансових ресурсів, їх 

економним та  раціональним використанням; 

 постійне проведення аналізу фінансово-господарської діяльності. 

3. Керівникам усіх структурних підрозділів Інституту сприяти: 

- залученню додаткових фінансових ресурсів для фінансування навчального 

процесу; 

- оновленню та росту матеріально-технічної бази і соціального розвитку; 

- забезпеченню в 2019 році 100 % виконання плану прийому на навчання; 

- відповідальному використанню наявних фінансових та матеріально-технічних 

ресурсів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ 

Бєлову Л.О. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 06 березня 2019 року, протокол № 2/246-3 

 

Про виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі 2018/2019н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу організації 

освітнього процесу В.І. Горожанкіну про виконання навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників ХарРІ НАДУ при Президентові України в І-ому 

семестрі 2018/2019 н.р., Вчена рада зазначає, що обсяги запланованого навчального 

навантаження (аудиторне та контрольно-консультативне) у цілому виконано. 

Усі кафедри ХарРІ НАДУ при Президентові України виконали заплановане 

навантаження в повному обсязі. 

Недовиконання або перевиконання навантаження пов’язане з внесеними 

змінами до штатних розписів кафедральних колективів. 

Аналіз виконання навчального навантаження, проведений по кафедрах, 

показав, що виконане навчальне навантаження (аудиторне та контрольно-

консультативне) в ХарРІ НАДУ при Президентові України в середньому складає 

109.4% (Додаток 1). 

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу організації освітнього процесу 

В.І. Горожанкіної про виконання навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників ХарРІ НАДУ при Президентові України в І-ому семестрі 2018/2019 н.р. 

взяти до уваги. 

2. Стан виконання навчального навантаження науково-педагогічними 

працівниками у І-ому семестрі 2018/2019н.р. визнати в цілому задовільним. 

3. Начальнику відділу організації освітнього процесу (Горожанкіній В.І.) та 

завідувачам кафедр: 

- до 1 липня 2019 р. завершити формування навчального навантаження на 

2019/2020н.р.; 

- у вересні поточного року відзвітувати про виконання навчального 

навантаження науково-педагогічними працівниками за 2018/2019н.р. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 06 березня 2019 року, протокол № 2/246-4 

 

Про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту зі 

спеціальності галузі науки «Державне управління» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри інформаційних 

технологій і систем управління О.В. Орлова про затвердження додаткової програми до 

кандидатського іспиту зі спеціальності галузі науки «Державне управління, Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити додаткову програму до кандидатського іспиту зі спеціальності 

галузі науки «Державне управління» (додається). 

2. Начальнику відділу з координації наукової роботи та докторантури 

ХарРІ НАДУ А.О. Кузнецову і голові екзаменаційної комісії забезпечити дотримання 

встановленого порядку проведення кандидатського іспиту. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача кафедри інформаційних технологій і систем управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Спасібова Дмитра Вікторовича 

 

Тема: «Електронне урядування в системі надання адміністративних послуг» 

 

 

Науковий керівник:  

к.т.н., доц.  П.С. Клімушин 

 

____________________   

(підпис) 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 25 лютого 2019 р., протокол № 2 

 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

_____________________ 

(підпис) 

 

Додаткова програма затверджена Вченою радою Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України від 06 березня  2019 р., протокол № 2/246-4 

 

 

Вчений секретар  

к.і.н., доц. А.В. Меляков 

 

_____________________ 

             (підпис) 

  



 

Додаткова програма 

для складання кандидатського іспиту із спеціальності 

25.00.02 – механізми державного управління 

здобувача кафедри інформаційних технологій і систем управління 

Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

Спасібова Дмитра Вікторовича 

 

Тема: «Електронне урядування в системі надання адміністративних послуг» 

 

1. Зміст понять: «технологія е-урядування», «інструменти е-урядування», 

«механізми е-урядування», «сервіси е-урядування». 

2. Електронне урядування в контексті сучасних концепцій публічного 

управління. 

3. Сутність та зміст механізму електронного урядування. 

4. Сучасна доктрина адміністративних послуг: сутність, терміни, 

концептуальна модель системи надання електронних послуг. 

5. Моделі інтеграції механізмів надання електронних адміністративних послуг. 

6. Ключові принципи модернізації публічного управління в умовах розвитку 

інформаційного суспільства. 

7. Функціональна модель е-уряду. Основні компоненти е-уряду: е-

адміністрація, е-послуги, е-управління, е-демократія. 

8. Індекс розвитку е-уряду та  його значення для України. 

9. Методологічні засади оцінювання та забезпечення якісного надання 

адміністративних послуг. 

10. Організаційно-правові аспекти європейського досвіду надання публічних 

послуг. 

11. Організаційно-правові механізми функціонування державних реєстрів та 

інформаційних систем надання адміністративних послуг в Україні. 

12. Інноваційні інструменти електронного урядування в системі надання 

адміністративних послуг. 

13. Механізми електронного урядування в системі надання адміністративних 

послуг. 

14. Сервіси електронного урядування в системі надання електронних 

адміністративних послуг. 

15. Реінжиніринг адміністративно-управлінських процесів публічного 

управління на шляху впровадження елементів електронного урядування. 

 

Програма ухвалена на засіданні  

Науково-експертної ради 

від 25 лютого 2019 р., протокол № 2 

 

Голова Науково-експертної ради  

д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишев 

 

_____________________ 

(підпис) 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 06 березня 2019 року, протокол № 2/246-5 

 

Про рекомендацію до друку наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про рекомендацію до друку 

навчально-методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– збірник наукових праць «Теорія та практика державного управління» 

№ 1 (64) за 2019 р. Обсяг: 20,5 обл.-вид. арк. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Вчений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 06 березня 2019 року, протокол № 2/246-6 

 

Про рекомендацію кандидатури від факультету публічного управління та 

адміністрування на призначення стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши інформацію декана факультету публічного управління та 

адміністрування В.Г. Бульби про рекомендацію кандидатури на призначення 

стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру слухачки 1-го курсу денної форми навчання 

факультету публічного управління та адміністрування Колеснікової Оксани 

Володимирівни на призначення іменної стипендії Наглядової ради ХарРІ НАДУ 

(Підстава: витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету публічного 

управління та адміністрування ХарРІ НАДУ від 06 березня 2019 р. № 7).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

Вченої ради А.В. Мелякова. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

 
  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 06 березня 2019 року, протокол № 2/246-7 

 

Про річний звіт про виконання критеріїв надання  

та підтвердження статусу національного 

 

Заслухавши інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева про 

річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

 
 

 


